
 

Aremark kommune  

 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresal, Aremark rådhus 
Dato: 21.06.2018 
Tidspunkt: 16:00-18.40 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Geir Ragnar Aarbu Leder SP 
Alf Martin Ulven Nestleder H 
Nils Håkon Sandtorp Medlem KRF 
Tove Merete Thomassen Fagerhøi Medlem AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Turid Heitmann Kollerød MEDL SP 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Lars Martin Jæger Turid Heitmann Kollerød H 
Håkon Tolsby Geir Aarbu i sak 62/18 SP 
Jørgen Henrik Hovde Grønlund Nils Håkon Sandtorp i sak 62/18 H 

 
Merknader 
Erlend Kristiansen møtte til sak 62/18 for å orientere formannskapet. 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Alice Reigstad Rådmann 
Mette Eriksen Regnskap- og økonomisjef 
Henriette Wisur-Olsen Teknisk sjef 
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PS 62/18 Kommuneplanens arealdel - konsekvensutredning av innspill - 

avklaring av videre arbeid (Sakspapirer ettersendes) 
 

PS 63/18 Avklaring av tilkoblingspunkt til kommunalt vann og 
avløpsnett -Skodsbergåsen hyttefelt (Sakspapirer ettersendes) 

 

PS 64/18 Aremark kommune sin overordnet ROS og beredskapsplan  
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PS 66/18 Salg av aksjer Ja 
PS 67/18 Orienteringer  
PS 68/18 Referatsaker  
PS 69/18 Grunngitte spørsmål etter § 20 i reglement for utvalg  
PS 70/18 Forespørsler  

 
 
 
 
  



PS 59/18 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Formannskap - 21.06.2018  
 
Kommentar til innkallingen: Sakspapirene i PS 62/18 kom sent, og det var ikke tid til å 
forberede seg.  

Vedtak 
Innkallingen med kommentar ble enstemmig godkjent. 
 
 
 

PS 60/18 Godkjenning av sakliste 

Behandling i Formannskap - 21.06.2018  
 
 

Vedtak 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 61/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Formannskap - 21.06.2018  
 
 

Vedtak 
Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 62/18 Kommuneplanens arealdel - konsekvensutredning av innspill - 
avklaring av videre arbeid (Sakspapirer ettersendes) 

Behandling i Formannskap - 21.06.2018  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Rådmannen bes ivareta følgende føringer i det videre planarbeidet i utarbeidelsen av et 
høringsutkast til kommuneplanens arealdel fra 2018-2030: 

1. De innspill som i KU vedlagt saken har kommet ut med grønn farge – ingen vesentlig 
konsekvens for miljø og samfunn - innarbeides i høringsutkastet. 

2. De innspill som i KU vedlagt saken har kommet ut med gul farge liten/mindre vesentlig 
negativ konsekvens for miljø og samfunn – legges inn som en arealreserve som vurderes 
utbygd etter planperioden dvs etter 2030. For å legge til rette for en utvikling mot Store 
Le bes rådmannen se nærmere på innspill om hytter i disse områdene og vurdere om de 



kan reduseres/omarbeides/utredes nærmere slik at det legges til rette for en utbygging 
her også i planperioden.  

3. De innspill som i KU vedlagt saken har kommet ut med rød farge - vesentlig negativ 
konsekvens for miljø og samfunn – innarbeides ikke i planforslaget. 

4. Det legges opp til en differensiering av bestemmelser for hytteeiendommer slik at det er 
strengere bestemmelser for hytter i «strandsonen» langs Haldenvassdraget og Store Le. 

5. I det videre planarbeidet bør det vurderes om Haldenvassdraget bør avsettes som 
hensynssone i kommuneplanens arealdel med retningslinjer og generelle bestemmelser. 

6. Det må avklares hvilke vedtatte reguleringsplaner som skal opprettholdes og utarbeides 
bestemmelser til kommuneplanens areadel som tydelig avklarer hva som gjelder dersom 
det er motstrid mellom arealdelen og vedtatt reguleringsplan. 

7. Det legges inn bestemmelser om tilknytningsplikt for hytteeiendommer til offentlig 
vann- og avløpsnett der det ligger til rette for dette slik at kommunen har hjemmel for å 
pålegge dette for både nye og eksisterende hytter. 

8. Områder der det er tillatt med spredt utbygging markeres på plankartet. 
 
Forslag om utsettelse fremmet av representant Alf Ulven (H).  
 
Det holdes en muntlig orientering til saken av Erlend Kristiansen og teknisk sjef Henriette 
Wisur-Olsen. 
 
Forslag om utsettelse fremmet av representant Alf Ulven enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Saken utsettes til ekstraordinært Formannskapsmøte 2. juli klokken 14.00. 
 
 

PS 63/18 Avklaring av tilkoblingspunkt til kommunalt vann og avløpsnett -
Skodsbergåsen hyttefelt (Sakspapirer ettersendes) 

Behandling i Formannskap - 21.06.2018  
Rådmannens innstilling: 
Anmodningen fra Skodsbergåsen hytteforening, om at kommunen dekker kostnadene til 
etablering av et nytt tilkoblingspunkt som befinner seg nærmere hyttefeltet enn det som er 
etablert, imøtekommes ikke. 
 
Begrunnelsen for dette fremkommer i vurderingen i saken. 
 
Alternativt forslag fremmet av representanten Nils Håkon Sandtorp (KRF): 
 
Formannskapet er positivt innstilt til å imøtekomme Skodsbergåsen hyttefelt. Formannskapet 
ber rådmannen gå i dialog for å fremforhandle en økonomisk forsvarlig avtale. 
 
Forslaget fra Nils Håkon Sandtorp ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Formannskapet er positivt innstilt til å imøtekomme Skodsbergåsen hyttefelt. Formannskapet 
ber rådmannen gå i dialog for å fremforhandle en økonomisk forsvarlig avtale. 
 



 

PS 64/18 Aremark kommune sin overordnet ROS og beredskapsplan 

Behandling i Formannskap - 21.06.2018  
Rådmannens innstilling: 
 
I samsvar med Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 godkjennes Helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse for Aremark kommune datert 23.05.2018. Kommunestyret slutter seg til de 
vurderinger som fremkommer av analysen.  
 
Kommunestyret vedtar prinsippene i fremlagte Operative kriseplan hvor rådmannen er 
kommunens kriseleder. Rådmannen gis de fullmakter som fremkommer av planen samt fullmakt 
til å revidere ROS analysen og til å revidere Operativ kriseplan med vedlegg. 
 
Forslag til tilleggspunkt fremmet av representanten Alf Ulven (H).  
 
Rådmannen bes utrede kostnader ved å etablere en fullgod krisehåndteringssentral og sikre 
vannforsyning og rensing av kloakk 
 
Rådmannens innstilling med tilleggspunkt fremmet av representanten Alf Ulven ble enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak 
I samsvar med Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 godkjennes Helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse for Aremark kommune datert 23.05.2018. Kommunestyret slutter seg til de 
vurderinger som fremkommer av analysen.  
 
Kommunestyret vedtar prinsippene i fremlagte Operative kriseplan hvor rådmannen er 
kommunens kriseleder. Rådmannen gis de fullmakter som fremkommer av planen samt fullmakt 
til å revidere ROS analysen og til å revidere Operativ kriseplan med vedlegg. 
 
Rådmannen bes utrede kostnader ved å etablere en fullgod krisehåndteringssentral og sikre 
vannforsyning og rensing av kloakk. 
 
 

PS 65/18 Salg av boliger  

PS 66/18 Salg av aksjer 

PS 67/18 Orienteringer 

Behandling i Formannskap - 21.06.2018  
 
Ingen orienteringer. 

Vedtak 
 
 
 



PS 68/18 Referatsaker 

Behandling i Formannskap - 21.06.2018  
 
Ingen referatsaker 

Vedtak 
 
 
 

PS 69/18 Grunngitte spørsmål etter § 20 i reglement for utvalg 

Behandling i Formannskap - 21.06.2018  
 
Ingen grunngitte spørsmål. 

Vedtak 
 
 
 

PS 70/18 Forespørsler 

Behandling i Formannskap - 21.06.2018  
 
Ingen forespørsler. 

Vedtak 
 
 
 


